CITROËN C1
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Revelação do French Touch nos
anos 90 com o seu tubo «Joli
Dragon», Le Tone dedica-se à
música durante 15 anos e, em
seguida, passa progressivamente
para a ilustração.
Desde 2011, as suas criações permitiram-lhe
mostrar o seu trabalho no Centro Pompidou,
nomeadamente. Admirador dos artistas que
dominam a cor, Le Tone parece ter um fraquinho
pelo preto e branco, que utiliza para contar
histórias simples que desenha em filtro nos seus
cadernos.

1934

2014

CITROËN revoluciona
a paisagem automóvel
com Traction Avant.
Este veículo dispõe
de uma particularidade
que lhe faz valer o seu nome:
as rodas motrizes
são as do eixo dianteiro.

De 1919 até aos nossos dias,
descubra os modelos de excepção
que fazem a história da CITROËN.
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O CITROËN C4 CACTUS
inova em termos de design
e de protecção com os
Airbump ®.

1919

1939

1948

1968

O veículo CITROËN Type A passa
a ser fabricado em série.

CITROËN lança o Tub, de concepção
moderna com, entre outros, uma porta
de carga lateral deslizante. É o type H
que que o sucederá em 1948.

O 2 CV foi concebido para ser
«um veículo económico e seguro,
capaz de transportar 4 pessoas
e 50 kg de bagagens para
um conforto máximo».

É a hora dos veículos leves e
ágeis, como o Ami 6 e o Dyane,
sem esquecer o Méhari, veículo
original para todos os terrenos
e todos os tipos de utilização.ão.

1974
Os anos 70 e 80 vão acentuar ainda mais
a imagem tecnológica da Marca, com o
CX, o BX, o AX e, em seguida,
o XM, veículo topo e gama equipado
com a suspensão Hydractive que associa a
eletrónica e o hidráulico.

2015
Vencedora da Taça do mundo de construtores de
Rallye-Raid de 1993 a 1997, 4 vezes seguidas da
Taça do mundo de pilotos de Rallye-Raid, com
8 títulos de campeão do mundo de construtores
WRC e 2 em WTCC, a CITROËN mostra, ano após
ano, a sua competitividade excepcional.
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CITROËN C1
PARA APROVEITAR O MELHOR DA CIDADE.
CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI *

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C3 PICASSO *

CITROËN NEMO
MULTISPACE *

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

CADA UM COM O SEU CITROËN
CITROËN C-ELYSÉE

Em cidade ou na estrada, poderá apreciar as sensações de conforto e
de bem-estar a bordo, valores que animam a CITROËN desde sempre.

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C4 AIRCROSS *

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C5

CITROËN C5 TOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

* Modelo não comercializado em Portugal.
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GAMA
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CITROËN C1
6 PONTOS ESSENCIAIS
PÁGINAS 10 -11

UM LOOK
IRRESISTÍVEL
Silhueta enérgica e face dianteira
com um olhar brincalhão.

PÁGINAS 20 - 21

UMA VERSÃO
AIRSCAPE
Tejadilho flexível e deslizante
por comando eléctrico.

PÁGINAS 22 - 27
PÁGINAS 12 -13

A COMPACIDADE
3,46 m em 3 e 5 portas.

O CONFORTO
Equipado para dar resposta às
necessidades de mobilidade urbana,
com nomeadamente, o Mirror Screen.

PÁGINAS 14 - 15

A PERSONALIZAÇÃO
Berlina ou Airscape (versão descapotável),
8 cores exteriores, 6 bi-tons,
3 interiores coloridos.
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ESSENCIAIS

PÁGINAS 32 - 33

AS MOTORIZAÇÕES
Consumo controlado
e prazer de condução.
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DESIGN IRRESISTÍVEL
OPTIMISTA E DINÂMICO
O CITROËN C1 infiltra-se na cidade com estilo.
Reluzente e descomplexado, este citadino, proposto
em 3 e 5 portas, é igualmente revelado com uma
silhueta descapotável denominada de «Airscape».
Distingue-se por um design optimista e uma
personalidade de simpática, como é possível verificar
no olhar brincalhão das suas luzes dianteiras.
Verdadeira assinatura luminosa, as suas
luzes diurnas de LED, com um design vertical,
acentuam o olhar risonho e reforçam o seu carácter.
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COMPACTO
EM 3 E 5 PORTAS

O CITROËN C1 adopta dimensões
compactas (C. 3,46 m / l. 1,62 m /
A. 1,46 m), tanto em 3 portas como
em 5 portas, enquanto reserva um
espaço generoso que permite
acolher facilmente 4 adultos.
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3M46
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Alegre, o CITROËN C1 pode apresentar oito cores exteriores
tendência, que vão do Preto Caldéra, Cinzento Gallium,
Cinzento Carlinite, Smalt Blue ao Branco Lipizan, Azul Lagoon,
Vermelho Scarlet e Jelly Red. Afirma, ainda, a sua personalidade
com as suas versões de dois tons que propõem tejadilhos
Blue Lagoon, Cinzento Gallium ou Preto Caldéra.
As versões descapotáveis Airscape oferecem, igualmente, a
possibilidade de escolher uma cor de lona diferente
da cor do veículo.

PERSONALIZAÇÃO
UMA LINHA FRESCA E
COMBINAÇÕES CINTILANTES

BRANCO LIPIZAN (O)

BI-TON AZUL LAGOON/
TEJADILHO PRETO CALDÉRA

CINZENTO CARLINITE (M)

VERMELHO JELLY (O)

BI-TON VERMELHO SCARLET/
TEJADILHO PRETO CALDÉRA

PRETO CALDÉRA (M)

BI-TON CINZENTO GALLIUM/
TEJADILHO PRETO CALDÉRA

AZUL LAGOON (O)

BI-TON PRETO CALDÉRA/
TEJADILHO CINZENTO GALLIUM

CINZENTO GALLIUM (M)

AZUL SMALT (N)

BI-TON VERMELHO JELLY/
TEJADILHO CINZENTO GALLIUM

VERMELHO SCARLET (O)

BI-TON BRANCO LIPIZAN/
TEJADILHO AZUL LAGOON

(M) : metalizado – (N) : nacarado – (O) : opaco.
As cores metalizadas e nacaradas estão disponíveis como opção.
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PACK COLOR SHINE EDITION*

AMBIENTES
INTERIORES
UM HABITÁCULO SIMPÁTICO
Fresco e divertido no exterior, o CITROËN C1
revela-se igualmente alegre e colorido no interior,
graças aos seus diferentes Packs Colors.
Depurado e estruturado, o seu painel de bordo
é animado por toques de cor presentes
na fachada multimédia, frisos dos ventiladores
e base da alavanca de velocidades.
PACK COLOR WHITE

*Não comercializado em Portugal
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PACK COLOR SUNRISE RED*
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CONFORTO IDEAL
PARA UM BEM-ESTAR NO DIA-A-DIA
O CITROËN C1 foi concebido para transformar
a cidade no seu campo de jogo. Ultra-confortável,
elimina as limitações diárias graças aos seus
compartimentos de arrumação e aos seus
equipamentos de ergonomia perfeita, como
testemunha a sua mala, prática e acessível. E,
para um prazer absoluto, o CITROËN C1 oferece
um comportamento em estrada irrepreensível.
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(1)

(2)

(3)

TECTO DE ABRIR
PANORÂMICO
TORNAR CADA VIAGEM NUMA EVASÃO

O CITROËN C1 revela-se com as suas versões descapotáveis
Airscape, disponíveis em 3 e 5 portas. O seu tejadilho em
lona flexível deslizante, com dimensões excepcionais (l. 800
mm x C. 760 mm) é de simples utilização e é comandado
electricamente (até 120 km/h), para uma liberdade e prazer
cada vez maiores no dia-a-dia. A lona está disponível em 3
cores: Sunrise Red (1), Grey (2) e Black (3).
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4M80
O RAIO DE CURVA

As dimensões do CITROËN C1 conferem-lhe uma grande
agilidade e uma facilidade de manobra, melhoradas pelo
seu raio de curva ideal de 4,80 m. A sua direcção assistida
eléctrica alia conforto e precisão, tanto em cidade como em
estrada, participando plenamente no prazer de condução.

22 CONFORTO

23

196 L
GRANDE MALA
MUITO PRÁTICA

O CITROËN C1 apresenta uma
ergonomia pensada para facilitar a vida
quotidiana, com uma mala de 196 l,
prática e acessível graças a um banco
fraccionável e a uma prateleira traseira
que se rebate ao abrir a porta da mala.
O volume da mala atinge 780 l quando
os bancos traseiros forem rebatidos.
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LIGADO
ÀS SUAS NECESSIDADES
VIDA FACILITADA
Parceiro ideal das suas escapadelas urbanas,
o CITROËN C1 dispõe de vários compartimentos de
arrumação práticos e astutos, distribuídos em quatro
cantos do habitáculo: porta-copos, porta-luvas fechado
que permite receber uma garrafa de um litro.
Dispõe, igualmente, de equipamentos para o bem-estar
interior: ecrã táctil de 7“, climatização automática,
comandos no volante e memorização da posição
dos bancos dianteiros para a versão de 3 portas.
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TECNOLOGIAS ÚTEIS
PARA UMA CONDUÇÃO TRANQUILA
Com seis airbags e um sistema ESP de série
que estabiliza a trajectória em caso de
perda de aderência, um limitador de velocidade *
e uma detecção de pressão baixa dos pneus,
o CITROËN C1 concentra tecnologias
indispensáveis para simplificar a sua vida.
De futuro estará equipado com um sistema de
acesso e arranque mãos-livres que permite
aceder ao veículo e accionar o motor, desde
que mantenha a chave electrónica consigo.
*Consoante a versão
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AS AJUDAS
À CONDUÇÃO

A AJUDA AO ARRANQUE
EM ZONA INCLINADA

O ALERTA DE TRANSPOSIÇÃO
INVOLUNTÁRIA DE LINHA (AFIL)

A CÂMARA
DE VISÃO TRASEIRA

O ACTIVE
CITY BRAKE

Proposto de série, este sistema mantém automaticamente
o veículo travado durante 2 segundos permitindo, assim,
um arranque em total tranquilidade em inclinações
superiores a 3 %, como saídas de parques
de estacionamento subterrâneos, por exemplo.

Este sistema alerta o condutor quando o veículo passar
uma linha sem que a luz indicadora de mudança de
direcção tenha sido activada.
Detecta a passagem involuntária de linhas marcadas n
o solo (contínua ou descontínuo) e alerta o condutor
(alerta sonoro e visual).

As imagens desta câmara são visualizadas no ecrã táctil de
7“ simplificando, assim, as manobras nos espaços mais
estreitos, evitando colisões.

Permite a travagem automática do veículo em caso
de risco de colisão graças a uma câmara e a radares situados
na parte superior do pára-brisas.
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AS MOTORIZAÇÕES
MOTORES ECO-EFICIENTES
O CITROËN C1 é tão inteligente como económico,
graças ao seu peso limitado (840 kg), aos seus
pneus e muito baixa resistência à deslocação e
às suas eficazes motorizações de última geração.
A motorização VTi 68 na caixa de velocidades de
5 velocidades, acoplada à tecnologia Stop & Start,
permite colocar o CITROËN C1 ao melhor nível
em termos de consumo e de emissões de CO2.
Esta motorização pode ser associada a uma caixa
de velocidades pilotada.
O CITROËN C1 beneficia, igualmente, da nova
motorização PureTech 82 BVM. Produzido em
França, este motor de 3 cilindros a gasolina
1,2 litros de 82 cv, utiliza tecnologias inovadoras,
eficazes e económicas (um consumo misto de
4,3 l/100 km e uma taxa de emissões de CO2
de 99 g/km), enquanto oferece vivacidade e
conforto de condução.
Com uma aceleração dos 0 aos 100 km/h
em 11 segundos, esta motorização reforça
a capacidade do CITROËN C1 para se escapar
da cidade!

O CITROËN C1 associa
motorizações inovadoras
e emissões de CO2
a partir de 88 g/km.
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Os motores do CITROËN C1
permitem um controlo do
consumo (a partir de
3,8 l/100 km em ciclo misto).

A motorização PureTech 82
apresenta excelentes
desempenhos dos 0 aos 100 km/h
em apenas 11 segundos.

Todas as motorizações
do CITROËN C1 cumprem
a regulamentação europeia
Euro 6.
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CITROËN C1
(disponível em berlina, Airscape, 3 e 5 portas)

BRANCO LIPIZAN (O)

AZUL LAGOON (O)

BRANCO LIPIZAN (O)

AZUL LAGOON (O)

CINZENTO CARLINITE (M)

PRETO CALDÉRA (M)

CINZENTO CARLINITE (M)

PRETO CALDÉRA (M)

CINZENTO GALLIUM (M)

AZUL SMALT (N)

CINZENTO GALLIUM (M)

AZUL SMALT (N)

(M) : metalizado – (N) : nacarado – (O) : opaco.
Imagens não contratuais.
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35

¡
¡
¡
¡

CITROËN C1 FEEL
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CITROËN C1 SHINE
¡
¡
¡
¡
¡
¡

CITROËN C1 AIRSCAPE FEEL
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CITROËN C1 AIRSCAPE SHINE
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FARÓIS DE NEVOEIRO

¡
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AUTOCOLANTES
DE PERSONALIZAÇÃO
‘’CODE’’

TAPETES DE CONFORTO
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¡
¡

Volante em
cabedal
Volante em
cabedal (exc
epto VTi 68
ETG)

eléctricos e
aquecidos
Banco do co
ndutor com
regulação em
altura
Sistema au
dio MP3 2
HP
Sistema au
dio MP3 4
HP co
kit mãos liv
res Bluetoo (2) m comandos no vo
lante,
th e porta
USB
Sist. audio M
P3 4 HP c/
comandos no
mãos livres
Bluetooth(2)
e porta USB volante, kit
(no VTi 68
ETG)
Ecrã táctil 7
’’ com Mirr
or Screen (2)
Tejadilho em
preto

AJUDA AO
ESTACIONAMENTO FR E TR

Retrovisore
s exteriores

CADEIRA PARA CRIANÇAS
‘’KIDDY CRUISERFIX PRO’’

Pre-disposiç
ão rádio (in
clui 2 altifal
antes)
Faróis elíptic
os

dos vidros di
anteiros
Limitador de
velocidade
(excepto VTi
68 ETG)
Computado
r de bordo

* E outros materiais de acompanhamento.

dos vidros la
terais

TECIDO WAVE GREY*

Elevadores
eléctricos

CABEDAL PERFURADO BLACK*

Embelezado
res cromad
os

TECIDO ZEBRA RED*

Kit anti-furo

na cor da ca
rroçaria (1)
Capas dos
retrovisores
exteriores em
Preto Caldé
ra
Detecção de
baixa pressã
o dos pneu
s
Direcção A
ssistida com
regulação em
altura do vo
lante
Embelezado
res de jantes
de 14’’ Sta
r
Embelezado
res de jantes
de 15’’ Com
et
Embelezado
res de jantes
de 15’’ Com
et (PureTec
h 82)
LED de Ilum
inação diur
na
Fixações IS
OFIX nos lu
gares trasei
ros
Jantes em lig
a leve 15’’
Planet

Capas dos re
trovisores ex
teriores

Fecho cent
ralizado da
s portas

Conta rotaçõ
es
e da bagage
ira com plip

CITROËN C1 LIVE

Climatização

TECIDO MICA GREY*

Câmara de
marcha atrá
s

Ajuda ao ar
ranque em
subida
Airbags fro
ntais, latera
is e cortina
Apoios de
cabeça na
traseira
Banco trasei
ro rebatível
monobloco
Banco trasei
ro funciona
l
Porta-luvas
fechado

PRINCIPAIS
EQUIPAMENTOS
DE SÉRIE
ABS+AFU+
ESP

UNIVERSO INTERIOR
ACESSÓRIOS
JANTES

DIFUSOR TRASEIRO (TUBO
CENTRAL CROMADO)

BARRAS DE TEJADILHO
TRANSVERSAIS

¡
¡

¡

¡
¡

¡

¡

¡

EMBELEZADOR
14“ STAR
EMBELEZADOR
15“ COMET

JANTES EM LIGA LEVE
15“ PLANET
JANTES EM LIGA LEVE
15“ PLANET BLACK

(apenas na versão de 3 portas)

FRISOS LATERAIS
CROMADOS

¡

(1) Capas dos retrovisores exteriores Preto Caldéra se carroçaria Azul Lagoon.
(2) Necessita um telefone portátil compatível.

A definição dos veículos CITROËN comercializados na UE pode variar
consoante o país. Para conhecer em detalhe a definição dos equipamentos de
série ou opcionais disponíveis, consulte o documento «Características Técnicas e
Principais Equipamentos» que pode ser telecarregado na página www.citroen.pt.
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RESPEITADOR
DO MEIO AMBIENTE

CITROËN
SERVICE

CONSUMOS E EMISSÕES DE CO2 (normas CEE 1999-100)*
Urbano
(l/100km)

Extra-Urbano
(l/100 km)

Mixto
(l/100 km)

Emissões de CO2
(g/km)

VTi 68 S&S CVM

4,5

3,4

3,8

88

VTi 68 CVM

5,0

3,6

4,1

95

VTi 68 ETG

5,0

3,8

4,2

97

PureTech 82 CVM

5,4

3,7

4,3

99

Motorizações (Euro 6)

* Todas as informações relativas às motorizações estão susceptíveis a evoluir, visite a página da
Internet citroen.pt para consultar as últimas actualizações. Os valores de consumo de combustível,
acima mencionados, correspondem aos valores homologados segundo a regulamentação
europeia aplicável a todos os fabricantes e a todos os veículos comercializados na Europa. Estes
valores são obtidos em testes com condições rigorosas (temperatura, massa, características do
banco de ensaio de rolos, etc.) e com um perfil de circulação bastante calmo. As condições reais de
circulação, as condições atmosféricas, o estado de carga do veículo, o estilo de condução, a pressão
dos pneus, a existência de uma bagageira de tejadilho (mesmo sem carga), a utilização da
climatização e/ou do sistema de aquecimento, o estado do veículo podem, como é evidente,
originar valores de consumo diferentes dos homologados. Encontre todos os conselhos para uma
condução ecológica e desfrute ao máximo do seu veículo em www.citroen.pt.

• CONTRATOS DE SERVIÇO CITROËN :
Consulte as condições gerais dos contratos no seu Ponto de Venda CITROËN.

• GARANTIA CONTRATUAL
2 anos sem limite de km.

• CITROËN EasyDrive
Inclui as operações de manutenção programada previstas no livro de manutenção
para um uso normal do veículo. Estas operações incluem a substituição de lubrificantes
e peças expressamente previstas no plano de manutenção, mas não a substituição
de outras peças de desgaste. Inclui ainda a Assistência em Viagem Citroën.

• GARANTIA ANTICORROSÃO
12 anos para os veículos ligeiros de passageiros.
5 anos para os veículos comerciais ligeiros.

• CITROËN EssentialDrive
O contrato de garantia ampliada até 96 meses/200.000 km: o seu veículo tem garantia
integral como no 1º dia beneficiando, sem custos adicionais, da reparação ou substituição de
peças defeituosas, incluindo mão-de-obra. Compreende ainda a Assistência em Viagem
Citroën, que cobre qualquer imprevisto (furo, perda de chaves, troca de combustível, avaria,
falha de bateria, acidente…) 24/24h, 7 dias por semana em toda a Europa.

• CITROËN SERVIÇO EXPRESSO
Sem marcação, pode mudar fluídos e líquidos, pneus, assistência a travões e suspensões,
substituição de pára-brisas, serviço de escape, controlo anti-poluição, montagem de acessórios
e operações de curta duração.

• CITROËN IdealDrive
Aos serviços proporcionados no contrato Citroën EssentialDrive adicionamos a totalidade das
operações de manutenção periódica do seu veículo (peças, mão-de-obra e lubrificantes).
• CITROËN PremiumDrive
Ao contrato Citroën IdealDrive adicionamos a substituição e reparação de todas as peças de
desgaste e, opcionalmente, serviço de viatura de substituição e pneumáticos.

CITROËN
&YOU

AUTOMÓVEIS CITROËN, S.A. : Capital Social :
608.000 EUROS, matrícula nº 20.349 na
Conservatória do Registo Comercial de Loures – NIF
500 038 961 Sede : Rua Vasco da Gama, nº 20
– 2685-244 Portela LRS. Este documento é referente apenas a veículos comercializados na UE. As
informações sobre os modelos e as suas características correspondem a uma definição no momento da
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• GARANTIA DE PINTURA
3 anos para os veículos ligeiros de passageiros.
2 anos para os veículos comerciais ligeiros.

TRANSPARÊNCIA
PARA GANHAR
A SUA CONFIANÇA

impressão deste documento, não podendo as mesmas serem consideradas como contratuais.
Automóveis Citroën S.A. reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as características dos modelos
apresentados, sem ter que actualizar este documento. Automóveis Citroën atesta, por aplicação do
disposto na directiva CEE nº 200/53 CE de 18 de
Setembro de 2000 relativa aos veículos em fim de

vida, que respeita os objectivos nela fixados e que
materiais recicláveis são utilizados na fabricação dos
produtos que comercializa. A representação das
cores de carroçaria é indicativa, uma vez que as técnicas de impressão não permitem uma reprodução fiel
das cores. Os veículos transformados por fabricantes
de carroçarias podem apresentar características técnicas, dados de desempenho, consumos, emissões de

opiniões cliente

citroen.pt

CO2 e equipamentos diferentes. Se, e apesar do
extremo cuidado que colocamos na realização deste
catálogo, considerar que existe um erro, não deixe
de nos contactar em citroen.pt.
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Consulte www.citroen.pt.

06/2016 – Création et réalisation :

PARA DESCOBRIR A GAMA CITROËN

